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Varför finns The Rotary Foundation?



Vi är alla Rotarianer, men vem är vi?

Rotary is a global network of 1.4 million neighbors, friends, leaders, and problem-solvers 

who see a world where people unite and take action to create lasting change –

across the globe, in our communities, and in ourselves.

Rotary members believe that we have 

a shared responsibility to take action 

on our world’s most persistent issues.

För att uppfylla den 

visionen bildades TRF 1917.

Vi använder vårt yrkesnätverk!



Hur kan klubbar i Sverige uppnå Rotarys vision?



The Rotary Foundation?

End Polio Now - PolioPlus

Rotary Peace Center

Disaster Fund

Global Grant

District Grant







Vad händer med våra bidrag till TRF?

Hälften av det vi bidrar med till Årliga fonden får vi “tillbaka” efter tre år

och kan använda till District Grant, Global Grant, Peace Centers och Polio Plus. 

Samt nu också Ukraina!

När vi skänker av dessa medel

till Polio Plus lägger

World Fund till hälften och vi får

dubbelt ifrån Gates Foundation, 

så 4 000 USD blir först 6 000 USD 

och sedan 18 000 USD!

Från TRF kan vi söka medel för Global

Grant och få mer medel än vi skänkt

- om vi har tillräckligt bra projekt



Det finns tre insamlingar som Rotary gör i 
detta läge:
1.Vårt distrikts insamling som kommer 
kanaliseras till rotarianer/klubbar/distrikt på 
plats. Läs mer här!
2.Den nationella insamlingen via Rotary 
Hjälper vars insamlade medel växlas upp 
genom Akelius Foundation. Läs mer här! 
3.Insamlingen som sker via Rotary 
International Disaster Response Fund. Läs 
mer här!
Varje klubb får så klart bestämma själv hur 
de väljer att göra, men dessa tre vägar 
främjar Rotary.

https://rotary2390.se/stories/om-kriget-i-ukraina
https://rotary2390.se/stories/nationell-insamling-för-ukraina
https://www.rotary.org/en/rotary-foundation-creates-channel-direct-humanitarian-support-ukraine-region






• Grundades 1988 av Lars 
Braw

• En stiftelse, 
distriktsguvernörerna väljer 
styrelse

• D2390 guvernören 
adjungerad till styrelsen



VERKSAMHET
- Läkare/tandläkare sänds ut för att utveckla lokal 

hälso- och sjukvården
- Mobil barn- och mödravård genom jeeplinjer med 

kenyansk personal
- Vatten och sanitetsprojekt
- Utbildning av byhälsovolontärer
- Just nu: vaccination mot covid-19

Covid vaccinationen finansieras genom en
gåva från Inner Wheel klubbarna i Sverige



EMPOWERING GIRLS
- Stödjer kvinno- mans och ungdomsgrupper att jobba mot 

könsstympning, mot barnäktenskap och tonårsgraviditeter, 
samt andra hälsofrågor för kvinnor

- Utbildar ”unga mamma-grupper” i sexualkunskap, om 
preventivmedelsrådgivning och i barnavård 



En hållbar verksamhet
Långsiktig målsättning:

Förbättra tillgången till och kvalitén på hälso- och sjukvården i västra Kenya så att 
befolkningen blir friskare och själva kan förbättra sina levnadsvillkor.

Jobba tillsammans med hälsomyndigheterna, stärka 
kunskaper och kapacitet och  lämna över verksamhet 
när  det är möjligt

Jobba med lokalbefolkning, stärka deras kunskaper och 
möjligheter att påverka

- byhälsovolontärer
- vattenkommittéer
- kvinno- mansgrupper
- skolelever

www.rotarydoctors.se

http://www.rotarydoctors.se/


Rotarys U-fond

Klubbprojekt kring utbildning 
i mer än 22 länder under de senaste åren

Vietnam, Uganda, Filippinerna, 
Bhutan, Paraguay, Kenya, Palestina,
Kamerun, Benin, Peru, Sri Lanka, 
Vitryssland, Kambodja, Indien, 
Rumänien, Litauen, Brasilien, 
Mocambique, Kosovo, Ghana, 
Tanzania och Moldavien

Totalt bidrog U-fonden 2020/2021 med 391 000 kronor 
till 21 klubbprojekt

Fem projekt i vårt distrikt!



Finansiering

Jul – och 

korrespondenskort 

julklappsadresser 



Finansiering

Kalender, 
anteckningsblock



Finansiering

Minnesgåvor 

Gratulera någon

www.ufonden.se



ShelterBox

Vid katastrofer ger tillgång till 

skyddat boende, rent vatten, 

verktyg, ljus, varma kläder 

och kokutrustning ger 

förutsättningar för 

återhämtning.

www.shelterboxsweden.org

http://www.rotarydoctors.se/




Mer om Rotarys humanitära verksamheter!

Kolla på distriktets hemsida

när nästa seminarium är!

Presidenterna får alltid info per mail!

Anmäl dig på distriktets hemsida!

Välkommen!


